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1 POSLANSTVO IN VIZIJA FILOZOFSKE FAKULTETE
POSLANSTVO Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s
teh področij. Posebno pozornost posveča krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto. Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova
znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost in za svoje študente uvaja nove študijske programe. Znanstvena spoznanja vključuje v študijski proces tako, da
na tradicijah gradi novo kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem prostoru.
VIZIJA Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Filozofska fakulteta bo prerasla v eno najboljših izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v širšem mednarodnem okolju. Izhajajoč iz svobode znanstvenega
raziskovanja bo skrbela za znanstveni razvoj na vseh področjih, za katera usposablja strokovnjake. Študentom bo omogočala, da izkoristijo svoje talente in
dosežejo zastavljene cilje v svoji karieri. Dejavno bo sooblikovala okolje enakosti, sožitja in medsebojnega spoštovanja in s tem ne le še naprej dajala učinkovito
podporo svojim diplomantom. Prispevala bo tudi k reševanju družbenih vprašanj in k duhovnemu razvoju slovenske, evropske in svetovne skupnosti.
Zakonske in druge pravne podlage, pomembne za izvajanje dejavnosti Filozofske fakultete:
- Ustava Republike Slovenije,
- Zakon o visokem šolstvu in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem,
- Nacionalni program visokega šolstva RS,
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti,
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od. l. 2004 do 2008,
- Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani,
- Statut Univerze v Ljubljani,
- drugi interni splošni akti Univerze v Ljubljani (Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo UL, Pravilnik o računovodstvu UL, Pravilnik o popisu osnovnih
sredstev, Pravilnik o volitvah organov UL, Poslovnik za delo UO, Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o varovanju dokumentarnega
gradiva, Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o varstvu pri delu, …).
Fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu.
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PREDSTAVITEV FILOZOFSKE FAKULTETE

Osnovna dejavnost Fakultete je izvajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Posebnost Fakultete je številčnost in pestrost znanstvenih disciplin
ter možnost medpredmetnega povezovanja, predvsem z dvopredmetnimi študijskimi programi.
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe na dodiplomskem študiju:
PROGRAM
ANGLEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
ARHEOLOGIJA
BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA
ČEŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA
FILOZOFIJA
FRANCOSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
GEOGRAFIJA
GERMANISTIKA
GRŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
HRVAŠKI, SRBSKI IN MAKEDONSKI JEZIK IN
KNJIŽEVNOSTI
ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
LATINSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE
MUZIKOLOGIJA
NEMŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
PEDAGOGIKA – smer ANDRAGOGIKA
PEDAGOGIKA – smer PEDAGOGIKA
POLJSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
PRIM, JEZIKOSL. INDOEVROPSKIH JEZIKOV
PRIMERJALNA KNJIŽ. IN LIT. TEORIJA
PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE
PSIHOLOGIJA
RUSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

ENOPREDMETNI
PEDAGOŠKI
☺

DVOPREDMETNI
PEDAGOŠKI
☺

ENOPREDMETNI
NEPEDAGOŠKI
☺
☺


DVOPREDMETNI
NEPEDAGOŠKI
☺

☺
☺
☺
☺


☺



☺
☺

☺

☺
☺

☺

☺

☺
☺
☺

☺
☺

☺
☺

☺

☺
☺

☺
☺
☺
☺

☺
☺

☺
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SLOVAŠKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
SOCIOLOGIJA KULTURE
SOCIOLOGIJA
SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
UMETNOSTNA ZGODOVINA
VZHODNOAZIJSKE ŠTUDIJE – smer
JAPONOLOGIJA
VZHODNOAZIJSKE ŠTUDIJE – smer SINOLOGIJA
ZGODOVINA

☺

☺

☺


☺
☺
☺

☺
☺
☺

☺
☺

☺

☺

☺

☺
☺

………. univerzitetni študijski programi prve stopnje - BOLONJSKI
☺…… ….drugi univerzitetni študijski programi

V študijskem letu 2008/2009 je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpisala sledeče podiplomske študijske programe:
magistrski in doktorski študij ameriške študije
magistrski in doktorski študij arheologije
magistrski in doktorski študij bibliotekarstva
magistrski in doktorski študij etnologije in kulturne antropologije
magistrski in doktorski študij filozofije
magistrski in doktorski študij geografije
magistrski in doktorski študij germanskih jezikov in književnosti
magistrski in doktorski študij s področja klasične filologije
magistrski in doktorski študij muzikologije
magistrski in doktorski študij pedagogike
magistrski in doktorski študij primerjalne književnosti in literarne teorije
magistrski in doktorski študij primerjalnega jezikoslovja
magistrski in doktorski študij splošnega jezikoslovja
magistrski in doktorski študij psihologije
magistrski in doktorski študij s področja romanskih jezikov in književnosti
magistrski in doktorski študij slovanskih jezikov in književnosti
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magistrski in doktorski študij sociologije kulture
magistrski in doktorski študij umetnostne zgodovine
magistrski in doktorski študij zgodovine
Bolonjski drugostopenjski študij Kreol – skupna diploma
Bolonjski drugostopenjski študij Prevajanje
Bolonjski drugostopenjski študij Tolmačenje
Bolonjski drugostopenjski študij Zgodovina Jugovzhodne Evrope – skupna diploma
Bolonjski tretjestopenjski študij Prevodoslovje

V študijskem letu 2008/2009 je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja 22 področij s 118 smeri študija znanstvenih magistrskih in doktorskih programov
ter eno področje specializacije, tri programa 2. stopnje in en program 3. stopnje na katerih je skupno vpisanih 492 študentov.
Podiplomske študijske programe v študijskem letu 2008/2009 izvajamo na naslednjih oddelkih Filozofske fakultete:
Oddelek oz. študijski program
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

interdisciplinarni program Ameriške
študije
interdisciplinarni program Ženske študije
in feministična teorija
Oddelek za arheologijo
Oddelek za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo
Oddelek za etnologijo in kulturno
antropologijo
Oddelek za filozofijo
Oddelek za geografijo
Oddelek za germanske jezike in
književnosti (anglistika + nemcistika)
Oddelek za klasično filologijo
Oddelek za muzikologijo
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

skupaj
2008/2009

8

11

2

0

21

-

-

1

0

1

9

5

1

4

19

3

5

0

0

8

18

24

1

10

53

24
4

16
0

6
2

6
0

52
6

9+5

5+9

5+2

0

35

0
1
6

3
6
5

0
1
5

0
1
1

3
9
17
7

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Oddelek za primerjalno in splošno
jezikoslovje (primerjalno + splošno)
Oddelek za primerjalno književnost in
literarno teorijo
Oddelek za psihologijo mag. oz. dok.
študij in Spec. klinično psih. svet.)
Oddelek za romanske jezike in
književnosti
Oddelek za slovanske jezike in
književnosti (slavistika + slovenistika)
Oddelek za sociologijo (sociologija
kulture + socialna antropologja)
Oddelek za umetnostno zgodovino
Oddelek za zgodovino
Oddelek za prevajalstvo- mag. študij
(2. stopnja Tolmačenje)
Oddelek za prevajalstvo- mag. študij
(2. stopnja Prevajanje)
Oddelek za etnologijo in kulturno
antropologijo (CREOLE) – 2. stopnja
Oddelek za prevajalstvo – doktorski
študij Prevodoslovje 3. stopnja
SKUPAJ

1+0

1+2

0+2

0

6

7

10

3

2

22

22

24

6

6

58

4

6

7

1

18

2+10

1+12

2+7

1+7

42

9 +0

7+1

7+0

1+0

25

9
15

7
9

3
8

2
7

21
39

10

0

-

-

10

2

0

-

-

2

4

0

-

-

4

11

9

1

-

21

71+1
72

49
49

492
492

166+16+11 169+0+9
193
178

Filozofska fakulteta pridobiva sredstva za izobraževalno dejavnost, tako iz proračunskih kot neproračunskih virov. Izobraževalna dejavnost predstavlja glavnino
dejavnosti fakultete. Poleg izobraževalne dejavnosti pomemben vsebinski in finančni delež predstavljajo tudi prihodki za znanstveno raziskovalno dejavnost. za
izobraževalno in znanstveno raziskovalno dejavnost pridobiva fakulteta sredstva v vedno večjem obsegu tudi iz mednarodnih projektov.
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpolaga z naslednjimi stavbami (bruto kvadratura):
 Aškerčeva 2 – centralna stavba (ena stavba - 13.450 m2)
 Rimska 11 - prizidek (dve stavbi - 1.539 m2)
 Zavetiška 5 (ena stavba -1.746 m2)
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Za izvajanje svoje dejavnosti ima fakulteta v uporabi še naslednje prostore:
 Aškerčeva 1 – Srednješolski center (v izmeri 153 m2) in (souporabo s STŠ dve predavalnici v izmeri 121 m2)
Za izvajanje svoje dejavnosti ima fakulteta najete naslednje prostore:
 Kongresni trg 12, prostori UL (v izmeri 133 m2)
 Tobačna 5 – bivša Tobačna tovarna (v izmeri 712 m2)
Pomembna raziskovalna oprema (s katero druge institucije morda ne razpolagajo);
 Zavetiška 5, Ljubljana, Oddelek za Arheologijo ima sodobno arheološko raziskovalno opremo (Oprema za geofizikalno raziskavo na področju
arheologije.)
 GIKL – konduktimeter – geografske analize, terenske meritve prsti,
 Navigacijske naprave GSP za potrebe terenskih geografskih raziskav,
 Očesna refleksna kamera za raziskave Oddelka za psihologijo.
Znanstvenoraziskovalno delo se od leta 1979 izvaja preko Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete.
Fakulteta izvaja svojo dejavnost na 21 oddelkih.
V okviru fakultete delujeta še Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik in Center za pedagoško izobraževanje.
Oddelčne knjižnice so strokovno povezane v Osrednjo humanistično knjižnico.
Strokovno podporo dejavnostim fakultete nudijo skupne strokovne službe in tajništva oddelkov.
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST – Dodiplomski in podiplomski študij

Strateški cilj: Uvajanje študijskih programov v skladu z načeli Bolonjskega procesa

V študijskem letu 2007/2008 bomo akreditirali sledeče programe 1. stopnje (vsi programi 1. stopnje naj bi se izoblikovali najkasneje do septembra 2008):
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008
anglistika (akred. 17.12.2007), arheologija, sinologija, japonologija, kulture
vzhodne azije, etnologija in kulturna antropologija (akred. 12.10.2007), filozofija,
geografija (akred. 16.10.2007), germanitstika (akred. 17.12.2007), antični in
humanistični študiji, muzikologija, pedagogika in andragogika, primerjalna
književnost in literarna teorija (akred. 17.12.2007), psihologija, francistika z
romanistiko, primerjalno slovansko jezikoslovje, južnoslovanski študiji,
slovenistika, sociologija kulture (akred. 17.12.2007), umetnostna zgodovina,
zgodovina.
dvodisciplinarni: anglistika, japonologija, etnologija in kulturna antropologija,
filozofija kulture, nemcistika, latinski jezik, književnost in kultura, grški jezik,
književnost in kulturra, primerjalna književnost in literarna teorija, primerjalno
jezikoslovje, splošno jezikoslovje, španski jezik in književnost, francistika,
italijanski jezik in književnost, primerjalno slovansko jezikoslovje, poljski jezik in
književnost, češki jezik in književnost, slovaški jezik in književnost, rusistika,
slovenski jezik in književnost, sociologija kulture, zgodovina

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
anglistika, anglistika - dvodisciplinarni, antični in humanistični študiji, arheologija,
bibliotekarstvo in informatika, bohemistika - dvodisciplinarni, etnologija in
kulturna antropologija, etnologija in kulturna antropologija - dvodisciplinarni,
filozofija, filozofija - dvodisciplinarni, francistika - dvodisciplinarni, francistika z
romanistiko, geografija, geografija - dvodisciplinarni, germanistika, grški jezik,
književnost in kultura, italijanski jezik in književnost - dvodisciplinarni,
japonologija, japonologija - dvodisciplinarni, južnoslovanski študiji dvodisciplinarni,
kulture vzhodne azije - dvodisciplinarni, latinski jezik,
književnost in kultura - dvodisciplinarni, medjezikovno posredovanje, muzikologija
nemcistika - dvodisciplinarni, nemcistika - dvodisciplinarni, pedagogika in
andragogika, pedagogika in andragogika - dvopredmetni, polonistika dvodisciplinarni,
primerjalna književnost in literarna teorija, primerjalna
književnost in literarna teorija - dvodisciplinarni, primerjalno jezikoslovje dvodisciplinarni, primerjalno slovansko jezikoslovje - dvodisciplinarni, psihologija,
rusistika - dvodisciplinarni, sinologija, slovakistika - dvodisciplinarni, slovenistika,
slovenistika - dvodisciplinarni,
sociologija kulture, sociologija kulture dvodisciplinarnisplošno jezikoslovje - dvodisciplinarni, španski jezik in književnost
- dvodisciplinarni, umetnostna zgodovina, umetnostna zgodovina dvodisciplinarni, zahodnoslovanske študije, zgodovina, zgodovina dvodisciplinarni.
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V študijskem letu 2007/2008 bomo akreditirali sledeče programe 2. stopnje (vsi programi naj bi se izoblikovali najkasneje do marca 2009):
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008
enodisciplinarni nepedagoški: anglistika, arheologija, sinologija , japonologija, kulture
vzhodne azije, informacijska znanost z bibliotekarstvom, bibliotekarstvo, založniški
študiji, etnologija in kulturna antropologija, skupa diploma – creole, filozofija,
geografija, germanistika, antični in humanistični študiji –novo, muzikologija,
pedagogika, andragogika, prevajanje, tolmačenje, primerjalna književnost in literarna
teorija, splošno jezikoslovje, psihologija, francistika z romanistiko, primerjalno
slovansko jezikoslovje, slovakistika ,slovenistika, sociologija kulture, umetnostna
zgodovina,
zgodovina,
zgodovina
jugovzhodne
Evrope-skupnadiploma
enopredmetni pedagoški: anglistika, šolsko knjižničarstvo, nemščina, južnoslovanski
študiji,
slovenščina,
zgodovina
dvodisciplinarni nepedagoški: anglistika, japonologija, etnologija in kulturna
antropologija, filozofija kulture, nemcistika, latinski jezik , književnost in kultura, grški
jezik , književnost in kultura, muzikologija, primerjalna književnost in literarna teorija,
primerjalno jezikoslovje, splošno jezikoslovje, španski jezik in književnost, francistika,
italijanski jezik in književnost, primerjalno slovansko jezikoslovje, južnoslovanski
študiji, rusistika, slovenski jezik in književnost, sociologija kulture
dvopredmetni pedagoški: hispanistika, francistika, italijanski jezik in književnost
enoviti dvopredmetni pedagoški: anglistika, filozofija-nov, geografija, nemščina, grški
jezik, književnost in kultura, muzikologija, pedagogika in andragogika,
primerjalna književnost in literarna teorija, rusistika, slovenščina, sociologija ,
umetnostna zgodovina, zgodovina

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
andragogika, andragogika - dvopredmetni, anglistika - pedagoška, anglistika nepedagoška, anglistika - dvopredmetna, pedagoška, anglistika - dvodisciplinarna,
nepedagoška, antični in humanistični študiji, arheologija, bibliotekarstvo, bohemistika
- dvodisciplinarnicreole (kulturna raznolikost in trenscendentalni procesi) - skupna
diploma,etnologija in kulturna antropologija, etnologija in kulturna antropologija dvodisciplinarna, filozofija, filozofija kulture - dvodisciplinarni,francistične in
romanistične študije, francistične študije - dvodisciplinarni,
francoščina dvopredmetni, pedagoški, geografija, geografija - dvopredmetni, germanistika, grški
jezik, književnost in kultura, hispanistika, informacijska znanost z bibliotekarstvom,
italijanski jezik in književnost - dvodisciplinarni, italijanski jezik in književnost dvopredmetni, pedagoški, japonologija, japonologija - dvodisciplinarni,
južnoslovanski študiji - dvodisciplinarni, kulture vzhodne azije - dvodisciplinarni,
latinski jezik, književnost in kultura - dvodisciplinarni, muzikologija, nemcistika dvodiscilinarni, nemščina - pedagoški, nemščina - dvopredmetni, pedagoški,
pedagogika, pedagogika - dvopredmetni, polonistika - dvodisciplinarni, prevajanje,
primerjalna književnost in literarna teorija, primerjalna književnost - dvodisciplinarni,
primerjalna književnost in literarna teorija - dvopredmetni, pedagoški, primerjalno
jezikoslovje - dvodisciplinarni, primerjalno slovansko jezikoslovje - dvodisciplinarni,
psihologija, rusistika - dvodisciplinarni, rusistika - dvopredmetni, pedagoški,
sinologija, slovakistika - dvodisciplinarni, slovenistika - pedagoška, slovenistika nepedagoška, slovenistika - dvopredmetna, pedagoška, slovenistika dvodisciplinarna, nepedagoška, sociologija - dvopredmetni, pedagoški, sociologija
kulture, sociologija kulture - dvodisciplinarni, splošno jezikoslovje - dvodisciplinarni,
šolsko knjižničarstvo, španski jezik in književnost - dvodisciplinarni, španščina dvopredmetni, pedagoški, , tolmačenje, umetnostna zgodovina, umetnostna
zgodovina - dvopredmetni, pedagoški, zahodnoslovanske študije, založniški študiji,
zgodovina, zgodovina - dvopredmetna, pedagoška, zgodovina jugovzhodne Evrope skupna diploma.

11

V letu študijskem letu 2007/2008 bomo akreditirali sledeče programe 3. stopnje (vsi programi naj bi se izoblikovali najkasneje do marca leta 2009):
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008
Prevodoslovje (18.11.2005), Doktorski študij Filozofske fakultete: Prevodoslovje
(18.11.2005), Muzikologija, Etnomuzikologija, Pedagogika, Andragogika,
Primerjalna književnost in literarne vede, Psihologija, Francosko jezikoslovje,
Francoska književnost, Italijansko jezikoslovje, Italijanska književnost, Špansko
jezikoslovje, Španska književnost, Romansko jezikoslovje, Slovenistika,
Sociologija kulture, Arheologija, Etnologija - skupni program z Univerzo v
Zagrebu, Filozofija, Germanistika, Psihoterapija (na univerzitetni ravni)

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
Priprava interdisciplinarnega študijskega programa 3. stopnje Humanistika in
družboslovje in oddaja vloge za akreditacijo na UL (FF se je odločila za pripravo
enega študijskega programa 3. stopnje, ki vključuje vsa področja študija, ki se
izvajajo na FF)

Programi praktičnega usposabljanja
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008
realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
V letu 2008 se v program praktičnega usposabljanja vključi 810 študentov kar V program praktičnega usposabljanja se je vključilo 820 študentov. Cilj je delno
predstavlja 12 % vseh študentov.
realiziran, podatki za študijsko leto 2008/2009 niso dokončno znani.

Priprava programov za vseživljenjsko učenje
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008
Naštejte ukrepe povečanje obseg izvajanja vseživljenskega učenja: spremljanje
mednarodnih in domačih razpisov, povečanje aktivnosti pri obveščanju o
izobraževalni dejavnosti, povečan obseg marketinške dejavnosti, povečanje
dejavnosti za povečano razpoznavnost Centra za pedagoško izobraževanje
Filozofske fakultete

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
Izvedle so se naslednje aktiuvnosti za povečanje obsega vseživljenskega učenja:
spremljanje razpisov in pozivov, izdaja knjižica s ponudbo programov
vseživljenskega učenja, objava člankov o dejavnosti Centra za pedagoško
izobraževanje FF UL, izvedba seminarjev iz kadrovskega področja (Karierni
center FF), prenova programov za izpopolnjevanje.
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Oblikovanje programov vseživljenjskega učenja
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008
V letu 2008 oblikovati naslednje programe vseživljenskega učenja
Program iz plesa, Novosti stroke 1 - Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje za
profesorje angleščine v srednji šoli, Italijanski jezik in književnost, Novi strokovni
pristopi pri španskem jeziku, Kakovost pri pouku klasičnih jezikov, Mentorstvo v
posodobljenih pedagoških programih učiteljev nemščine, Preverjanje in
ocenjevanje znanja pri pouku nemščine v prenovljeni šoli, Novejši tokovi v
slovenistiki - jezik v teoriji in šolski praksi, Novejši tokovi v slovenistiki književnost, Pouk slovenščine v luči kompetenčnih pristopov, Uspešna
komunikacija na predavanjih in seminarjih, Priprava Power point prezentacije,
Timsko delo, Mobbing - psihično in fizično nasilje na delovnem mestu, Učna
pogodba (načrtujemo izvedbo še večjega števila seminarjev in delavnic, vendar v
tem letu še niso bili razpisani ustrezni razpisi)

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
Izvedeni naslednji programi vseživljenskega učenja: Program iz plesa, Novosti
stroke za profesorje angleščine, Biblioterapija v šolski knjižnici, Doseganje učnih
ciljev in kompetenc v prenovljenih učnih načrtih za geografijo, Kakovost pri pouku
klasičnih jezikov, Mentorstvo v posodobljenih pedagoških programih učiteljev
nemščine, Preverjanje in ocenjevanje znanja pri pouku nemščine, Kaj pomeni
kurikularna prenova gimnazijskega UN za nemščino, Italijanski jezik in
književnost, Novi strokovni pristopi pri španskem jeziku, Novejši tokovi v
slovenistiki - jezik, Novejši tokovi v slovenistiki - književnost, Pouk slovenščine v
luči kompetenčnih pristopov, Razumevanje likovne umetnosti - novosti stroke in
njihova uporaba v vzgojno-izobraževalnem delu, Uspešna komunikacija na
predavanjih in seminarjih, Skupinsko delo s študenti, Priprava Power point
prezentacije, Timsko delo, Učiteljsko tutorstvo kot možnost za dvig kvalitete
študija, Poletna šola za razvoj univerze

Povečanje števila interdisciplinarnih programov s sodelovanjem več članic na 1. in 2. stopnji na ravni UL
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

V letu 2008 se oblikuje vsaj en študijski program v sodelovanju z drugo/imi
članico/ami UL - vsi dvopredmetni programi FF se lahko povezujejo z
dvopredmetnim programom Teologija, ki se izvaja na Teološki fakulteti. Opravijo
se začetni razgovori o skupnih programih z drugimi članicami UL.

Vsi dvopredmetni programi FF se lahko povezujejo z dvopredmetnim programom
Teologija, ki se izvaja na Teološki fakulteti. Priprava interdisciplinarnega
študijskega programa 3. stopnje Humanistika in družboslovje skupaj s FDV in v
sodelovanju z TEOF, FRI, FMF in AG
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Povečanje števila skupnih študijskih programov 1. in 2. stopnje med različnimi univerzami v RS in v tujini
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008
Tega podatka do sedaj centralno nismo vodili

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
KREOL-Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi (Avstrija, Univerza na
Dunaju (Universität Wien), Oddelek za socialno in kulturno antropologijo (Institut
für Kultur- und Sozialanthropologie); Francija, Univerza Lumière Lyon II
(Université Lumière Lyon II), Oddelek za antropologijo (Département
d’Anthropologie); Irska, Irska nacionalna univerza Maynooth (National University
of Ireland – Maynooth), Oddelek za socialno antropologijo (Department of Social
Anthropology); Španija, Avtonomna univerza Barcelona (Universitat Autònoma
de Barcelona), Oddelek za socialno in kulturno antorpologijo (El Departamento
de Antropología Social y Cultural); Švedska, Univerza v Stockholmu (Stockholms
Universitet), Oddelek za socialno antropologijo (Socialantropologiska
institutionen).

Povečevanje števila skupnih študijskih programov 3. stopnje v Sloveniji in v tujini
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

Opravi se začetni razgovor z Univerzo v Zadru o pripravi skupnega programa
Bibliotekarstvo na doktorskem študiju.

Podpisana je bila bilateralna pogodba z Univerzo v Zadru. Realizacija
zastavljenega cilja se bodo nadaljevala tudi v letu 2009.
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Pregled izvajanja podiplomskega in dodiplomskega študija
vrsta študija

študijski programi na
univerzitetnem
programu
študijski programi na
univerzitetnem
programu
študijski
specialistični
program
študijski magistrski
program
študij doktorski
program
univerzitetni
bolonjski študijski
program - 1. stopnja
univerzitetni
bolonjski študijski
program - 1. stopnja
bolonjski študijski
program - 2. stopnja
bolonjski študijski
program - 2. stopnja
bolonjski študijski
program - 3. stopnja

št. Akreditiranih
študijskih
programov

št. akreditiranih
programov, ki se
izvajajo

število vpisanih
študentov brez
absolventov

45

45

4059

967

800

12000

45

33

307

59

40

3840

5

-

-

-

5

-

22

21

337

-

100

36 (oz. 3 leta)

-

-

120

-

60

-

14

7

705

-

100

3600

14

6

80

-

-

-

-

3

16 (redni in izredni)

-

-

24 (2 leti)

-

2

-

-

1

1

-

1

21

število absolventov število diplomantov

število mesecev od
1. oktobra vpisnega
leta do meseca
diplomiranja

36 (3 leta)

15

vrsta študija

študijski programi na
univerzitetnem
programu
študijski programi na
univerzitetnem
programu
študijski specialistični
program
študijski magistrski
program
študij doktorski
program
univerzitetni bolonjski
študijski program - 1.
stopnja
univerzitetni bolonjski
študijski program - 1.
stopnja
bolonjski študijski
program - 2. stopnja
bolonjski študijski
program - 2. stopnja
bolonjski študijski
program - 3. stopnja

število vpisanih
študentov v drugi
letnik brez
ponavljalcev v
obdobju (t)

število vpisanih
študentov v prvi
letnik s ponavljalci
v prejšnjem
študijskem letu
(t-1)

število
ponavljalcev

število razpisanih
mest po programih

število prijav s
prvo željo v prvem
roku prijavnega
postopka

število vpisanih
študentov v 1.
letnik

850

1647

752

1553

1147

1243

50

243

24

494

92

168

-

-

-

0

0

0

169

na podiplomskem
študiju ni
ponavljanja

na podiplomskem
študiju ni
ponavljanja

457

245

195

-

-

-

-

-

-

128

202

90

360

355

451

10

45

19

120

32

68

-

-

-

81

20

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

11

11

16
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Strateški cilj: Povečati obseg, kakovost in uporabnost raziskovanja

Število raziskovalnih programov in njihova vrednost v letu 2008
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

17 raziskovalnih programov, katerih vrednost bo 1.542.186,62 €

15 raziskovalnih programov, ki se izvajajo na FF + 5 raziskovalnih programov, v
katerih sodeluje FF; skupna vrednost raziskovalnih programov je 1.497.646,39
EUR. V letu 2008 smo prijavili 1nov raziskovalni programov, ki je bil poleg že
potekajočih, ki so bli podaljšani, odobren za financiranje na ARRS.

Prijava infrastrukturnih centrov
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

2 infrastrukturna centra za 100% vrednosti skupnega financiranja

Infrastrukturni center je bil prijavljen na razpis infrastrukturnega programa.
Skupno prijavo na razpis je oddala Univerza.

Vključenost v interdiciplinarne raziskovalne in razvojne projekte
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

V letu 2008 bomo povečali število vključenosti za 10% interdiciplinarnih
raziskovalnih in razvojnih projektov

V letu 2008 smo realizirali cilj, povečali vključenost v interdisciplinarne razskave,
iz sicer iz 5% na 13%.

Prijave na EU razpise
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

V letu 2008 bomo povečali 100 % prijav na EU razpisih, kjer bo članica partner,
100% prijav, kjer bo članica koordinator.

V letu 2008 smo realizirali cilj, povečali prijave na mednarodne pojekte za 100%
kot koordinatorska in kot partnerska inštitucija.

17

Promoviranje programa mladih raziskovalcev
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

Dan odprtih vrat ZIFF, informativni dnevi pri izbranih mentorjih, objavljeni podatki
na spletu, uspešno izvedena prijava

Uspešnost prijav za MR je razvidna iz povečanja št. MR na Fakulteti, in sicer iz 7
MR v letu 2007 na 10 MR v letu 2008. Predlagani ukrepi so bili skoraj v celoti
izvedeni, s tem da smo izvajali individualne konzultacije s prijavitelji za MR. Z
uspešnim ozaveščanjem profesoric in profesorjev smo v letu 2008 povečali
število prijav za menorice in mentorje ter ponovno povečali število odobrenih
mentorstev na 11 za leto 2009.

Število domačih in tujih mladih raziskovalcev v letu 2008
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

V letu 2008 načrtujemo pridobiti 11 domačih in 1 tujega mladega raziskovalca

Pridobili smo 9 domačih in 1 tujega MR. Do odstopanja je prišlo zaradi
neuspešnosti prijav na TIA in mednarodnih razpisih. Problem je tudi v
terminologiji, saj se kriteriji na nacionalni ravni razlikujejo od kriterijev na
mednarodni (EU) ravni.

Promoviranje programa mladih raziskovalcev iz gospodarstva v povezavi z gospodarstvom
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

Dan odprtih vrat ZIFF, informativni dnevi, objavljeni podatki na spletu

Ukrepi so bili skoraj v celoti izvedeni, z izjemo dneva odprtih vrat, vendar so imeli
prijavitelji dodatno na voljo individualne konzultacije.

Pregled znanstveno raziskovalnega dela
mladi raziskovalci
registrirani pri ARRS

število doktoratov

število visokošolskih
učiteljev v nazivu docent,
izredni in redni profesor

Število projektov z
gospodarstvom do 10.000 €
brez CRP in aplikativnih
projektov ter
od 10.000 € do 50.000 € brez
CRP in aplikativnih
projektov

Število vseh raziskovalcev
registriranih pri ARRS

Število vseh raziskovalcev
registriranih pri ARRS za
leto n-1 (n je obravnavano
leto)

42

63

199

8, 1

477

479
18
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MEDNARODNA DEJAVNOST

Strateški cilj: Okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja na izobraževalnem področju

Spodbujanje mednarodnega povezovanja na izobraževalnem področju – izmenjave študentov in izmenjave učiteljev
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

V študijskem letu 2008/2009 bomo v izmenjavo vključili:
244 naših študentov v tujino in s tem zmanjšali delež študentov v izmenjavi na 6,33%

Realizacija je 183 študentov, ki so odšli na Erasmus izmenjavo za študij (172) in prakso
(11). Odpovedi se dogodijo zaradi neizpolnjevanja pogojev (študenti ne izdelajo letnika),
premajhne finančne pomoči ali osebnih razlogov študentov.

V študijskem letu 2008/2009 bomo v izmenjavo vključili:
131 tujih študentov pri nas in s tem povečali delež tujih študentov v izmenjavi pri nas na
4,87%

V študijskem letu pri nas gostuje 216 tujih študentov, od tega 124 preko programa
Erasmus, 54 preko programa Bilateralnih štipendij in programa Ceepus ter 27 preko
programov Basileus in Freemover programov ter 11 preko Štipendijskega sklada za JV
Evropo. V obstoječi podatek so bili vključeni samo Erasmus študenti.

V študijskem letu 2008/2009 bo med vsemi prvič vpisanimi tujimi študenti (tudi študentje v Tečaje EILC za Erasmus študente v izmenjavi koordinira Mednarodna pisarna na UL, od
izmenjavi) 38,22% omogočeno opravljanje tečaja slovenščine.
skupno vseh 124 Erasmus študentov na FF, jih je EILC tečaj obiskovalo 18, to je 14,5%.
Ostalim gostujočim in tujim redno vpisanim študentom fakulteta ne ponuja brezplačnih
tečajev slovenščine, ponuja pa plačljive tečaje slovenščine po ugodnejši ceni, ki jih
organizira Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik.
V študijskem letu 2008/2009 bo na tujih ustanovah sodelovalo v pedagoškem procesu 43 Za leto 2008/2009 je bilo prijavljenih 39 Erasmus izmenjav profesorjev in 4 prijave na
učiteljev članice
Razpis UL za obiske v tujini po meduniverzitetnih pogodbah.
V študijskem letu 2007/2008 bo na naši članici sodelovalo 15 tujih učiteljev

V letu 2007/2008 je bilo realiziranih 15 gostovanj tujih učiteljev na članici.

Ponudba programov v tujini, info pisarne v tujini, več predmetov v tujem jeziku, podelitev
štipendij

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo ponuja 5 predmetov v tujem jeziku
(angleščini) - Ethnology of the Balkans, Anthropology of Popular Music, Etnological
Museology, Popular Cultures, Urban and Transnational Anthropology. Oddelek za
muzikologijo je ponudil naslednjih 6 predmetov in seminarjev: History of Contemporary
Music, Fin de Siecle in European Music, Seminars: Social dance and ballet within the
works of W. A. Mozart, Creation of a dance video as part of dance research, Dance
history between reconstruction and analysis, History, notation and analyses of Tap
Dance. Vsi predmeti na jezikovni oddelkih se izvajajo v tujih jezikih.
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Pregled mednarodnega sodelovanja Filozofske fakultete za leto 2008
Število akreditiranih
skupnih študijskih
programov s tujimi
univerzami, ki vodijo k
skupni diplomi - joint
degree programs PARTNER

Število skupnih
študijskih programov s
tujimi univerzami Joint programs –
KOORDINATOR

Število izvedenih
mednarodnih poletnih
šol in podobnih oblik
izobraževanja
študentov

Število izvedenih
mendarodnih
konferenc, simpozijev
in podobnih oblik
izobraževanja učiteljev

Skupno število
vpisanih študentov ter
absolventov, ki gredo v
tujino

Število tujih študentov,
ki prihajajo iz tujine

število redno in izredno
vpisanih tujih
študentov na članici

2

2

4

9

172

216

180

Število visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v
tujini kot gostujoči
profesorji

Število visokošolskih
sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini

število predmetov izvedenih
v tujem jeziku

Število predmetov, ki se
izvaja na članici

Število gostujočih
raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz
SLO v tujino

število tujih učiteljev in
sodelavcev na članici, ki
izvajajo v celoti vsaj en
predmet

43

108

11

izvajajo se individualni
programi (podiplomski
študij), 2450 (dodiplomski)

60, 2 gostujoči
profesorici

23

Programi EU

program
6. Okvirni program
7. Okvirni program
Drugi evropski projekti, ki niso financirani iz 6. in 7.
OP
Drugi mednarodni ne-evropski projekti

število projektov, kjer je članica
vodja/koordinator

Število projektov, kjer članice
sodelujejo kot partner (koordinator
je zunanja organizacija)
0
2
1
0
6
0

Število na novo pridobljenih
projektov
1

35
0

17
0

20
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KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Število izvedenih različnih oblik izobraževanj za uporabnike knjižnice ter skupno število izvedb in število udeležencev izobraževanj
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

V letu 2008 bomo izvedli 43 izobraževanj za uporabnike knjižnice. Predvideno št
udeležencev 1998

V letu 2008 je bilo izvedenih 43 izobraževanj. Udeležencev je bilo 1947.
Skupno število udeležencev različnih oblik organiziranega izobraževanja uporabnikov
knjižnice – 2148; skupno število izvedb različnih oblik organiziranega izobraževanja
uporabnikov knjižnice – 220; skupno število izvedenih pedagoških ur različnih oblik
organiziranega izobraževanja uporabnikov knjižnice – 156.

V letu 2008 bomo izvedli 22 ur različnih oblik izobraževanj za knjižnice, ki bodo
vključene v naslednje študijske programe
Skupno število čitalniških sedežev in število računalnikov za uporabnike v
prostorih knjižnice

V letu 2008 je bilo izvedenih 22 ur izobraževanj v študijskem programu
Psihologija.
270 sedežev in 59 računalnikov

Pregled knjižnične dejavnosti Filozofske fakultete v letu 2008
število enot prirasta
knjižničnega gradiva na
fizičnih nosilcih (knjižno in
neknjižno gradivo)

število vseh rednih in
izrednih študentov članice
na dan 31.12.
obravnavanega leta

aktivni uporabniki: študenti
- dodiplomski, redni

aktivni uporabniki: študenti
- dodiplomski, izredni

aktivni uporabniki: študenti
- podiplomski

aktivni uporabniki:
srednješolci

11200

7268

8293

576

641
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aktivni uporabniki:
zaposleni

aktivni uporabniki:
upokojenci

aktivni uporabniki:
tuji državljani

skupaj vsi aktivni
uporabniki knjižnice

število strokovnih delavcev
(EPZ)

število aktivnih
uporabnikov knjižnice z
matične članice UL

959

49

62

10857

36

8783

število aktivnih
uporabnikov knjižnice z UL

število izposojenih
knjižničnih enot na dom

število izposojenih
knjižničnih enot v čitalnico

število medknjižnično
posredovanih dokumentov

število kreiranih in
redaktiranih zapisov v
COBISS.SI za bibliografije
raziskovalcev (vse vrste
gradiva)

sredstva za nakup vsega
knjižničnega gradiva (EUR)

9764

249.176

191.000

683

5055

139.240
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KADROVSKO PODROČJE

Strateški cilj: Povečati kakovost raziskovalnega in pedagoškega kadra, predvsem na področju izobraževanja kadrov

Skrb za izpopolnjevanje zaposlenih za poučevanje, raziskovanje, vodenje in upravljanje
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

Varstvo osebnih podatkov, Komunikacija s težavnimi in zahtevnimi sogovorniki,
Pridobitev bibliotekarskih licenc, Izpopolnjevanje iz varstva pri delu, sodelovanje
na znanstvenih simpozijih, konferencah, kongresih, ipd., druga izpopolnjevanja
v skladu s tematskimi potrebami

Plan je bil v celoti realiziran, saj smo izvedli interno izobraževanje iz varstva
osebnih podatkov, Komunikacija s težavnimi in zahtevnimi sogovorniki, varstva
pri delu. Pridobitev bibliotekarskih licenc, Izpopolnjevanje iz varstva pri delu,
sodelovanje na znanstvenih simpozijih, konferencah, kongresih, ipd., druga
izpopolnjevanja v skladu s tematskimi potrebami

Število in delež visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki so opravili pedagoško usposabljanje
izvedbene naloge/ukrepi za doseganje ciljev v letu 2008

realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

Pedagoško usposabljanje zaposlenih

V letu 2008 se zagotovi vključitev v pedagoško izpopolnjevanje v 2% različnih
udeležencev v izpopolnjevanju.

število zaposlenih, ki so vključeni v
formalne oblike izobraževanja

število zaposlenih, ki so vključeni v
neformalne oblike izobraževanja

število zunanjih izvajalcev (pogodbe o
delu, avtorske pogodbe)

število zaposlenih, ki izvajajo študijski
program po pogodbi o delu ali
avtorski pogodbi

60

261

313

436
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SKRB ZA SLOVENŠČINO

Letni cilji 2008
Omogočanje doseganja
znanja slovenščine kot
tujega jezika

Preverjanje in potrjevanje
znanja slovenščine kot
tujega jezika

Pričakovani rezultat oz. ime KAZALCA
Izvedbene naloge/ukrepi za doseganje
s katerim merimo doseganje
ciljev v letu 2008
postavljenih letnih ciljev
1. in 2. Znanje slovenščine pri tujih
1. Tečaji slovenščine na UL
govorcih, kulturna promocija slovenščine
in Slovenije, naraščanje števila in
izboljšanje statusa slovenistik na tujih
2. Lektorati slovenščine na tujih univerzah
univerzah

1. Pridobitev javno veljavne listine o
znanju slovenščine kot tujega jezika; 2.
banka izpitnih nalog; 3. brošura z načeli
dobre prakse

Realizacija v letu 2008 z
obrazložitvijo razlik

Izvedeni so bili vsi z letnim delovnim
načrtom predvideni tečaji, ki se jih je
udeležilo okoli 850 udeležencev.
Delovali so vsi lektorati slovenščine, kot
je bilo predvideno v letnem delovnem
načrtu; učitelja, ki je bil izbran za
Bukarešto, smo zaradi nepravočasno
potrditve z romunske strani za zimski
semester napotili na Poljsko v Bielsko
Biało, kjer lektorja iz Slovenije nimajo,
je pa veliko študentov (60) in diplomski
študij slovenščine. V začetku
študijskega leta so se na programu
STU zaposlili 4 novi učitelji na
univerzah v Lizboni, Beogradu, Lvovu
in Clevelandu, tako kot so bila
odobrena dodatna sredstva s strani
MVZT; uspešno smo na 56 univerzah
po svetu izvedli projekt Svetovni dnevi
slovenske literature na filmu.
1. Izvajanje izpitov iz znanja slovenščine; 2. Izvedenih je bilo 1317 izpitov na 5
izdelava izpitnih gradiv; 3. izdelava načel
izpitnih rokih. Za interno uporabo so
dobre prakse pri izvajanju izpitov
bila natisnjena Navodila za izvajalce
izpitov iz znanja slovenščine z načeli
dobre prakse
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Spodbujanje
mednarodnega
slovenističnega
raziskovanja

Seminar slovenskega jezika, literature in Organizacija strokovnih in znanstvenih
kulture
srečanj z mednarodno udeležbo; Seminar
slovenskega jezika, literature in kulture;
Simpozij Obdobja

Simpozij Obdobja

Znanstvena srečanja, zborniki referatov

Izobraževalna in razvojna
dejavnost - razvoj
infrastrukture za doseganje
zgornjih ciljev

1. Usposobljeni učitelji slovenščine kot
drugega in tujega jezika, usposobljeni
učitelji/lektorji slovenščine na tujih
univerzah; usposobljeni učitelji
slovenščine v zamejstvu, zdomstvu in
izseljenstvu; usposobljeni
izpraševalci/ocenjevalci na izpitih in
avtorji testnih gradiv

1. Izobraževalni seminarji za učitelje
slovenščine kot drugega in tujega jezika v
Sloveniji n tujini (učitelji/lektorji na tujih
univerzah), seminarji za
izpraševalce/ocenjevalce na izpitih, avtorje
izpitnih gradiv; izobraževalni seminarji za
učitelje slovenskega jezika v zamejstvu,
zdomstvu in izseljenstvu, seminarji za
učitelje slovenščine kot drugega jezika
(jezika okolja); supervizija pouka
slovenskega jezika v zamejstvu, zdomstvu
in izseljenstvu, raziskovanje slovenščine kot
drugega/tujega jezika, razvoj novih gradiv;
2. izobraževanje testatorjev in vzpostavitev

Izveden je bil 44. SSJLK (Slovenski
jezik, literatura, kultura in mediji).
Seminarja se je udeležilo 123
udeležencev iz 24 držav. Od tega je
bilo 85 študentov, 12 asistentov,
profesorjev in učiteljev slovenščine s
tujih univerz, 26 udeležencev pa se s
slovenščino ukvarja kako drugače.
Izveden je bil 27. simpozij Obdobja z
naslovno temo Reformacija na
Slovenskem (ob 500-letnici
Trubarjevega rojstva). Na simpoziju je
od 67 prijavljenih svoje referate
predstavilo 55 udeležencev, in sicer jih
je bilo 40 iz Slovenije in 15 iz tujine (iz
9 držav).
Izšli so zbornik 44. SSJLK, zbornik
predavanj Obdobja 25 in zbornik
povzetkov predavanj Obdobja 27.
Zbornika predavanj Obdobja 26 in
Obdobja 27 sta v pripravi.
Izvedeni so bili vsi z načrtom
predvideni izobraževalni seminarji v
skupnem obsegu več kot 100 ur;
udeležilo se jih je ok. 300 udeležencev
(od tega je bilo izvedenih 14 ur
posebnih seminarjev za izpraševalce
na izpitih, na katerih je bilo 50
udeležencev). Na srečanju partnerjev
projekta Tempus (maj 2008) je
potekalo izobraževanje za testatorje
makedonščine tujega jezika.
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infrastrukture za testiranje makedonščine
kot tujega jezika v Makedoniji v okviru
projekta Tempus

Projekti za razvijanje
infrastrukture za učenje
slovenščine

2. Gradiva za poučevanje in učenje
slovenščine, testi, informativne brošure;
učno gradivo z integracijskimi vsebinami
za otroke, govorce slovenščine kot
drugega jezika, priročniki za učitelje in
testatorje

2. Založniška dejavnost

1. Brezplačni internetni tečaj
(Slovenščina na daljavo)

Koordinacija, vodenje in izvedba projektov

2. Slavic Networking - jezikovna in
kulturna integracija;
3. Tečaj za kombinirano učenje na
daljavo Tool2
4. Slovenščina za tuje turistične
delavce
5. Slovenščina kot drugi jezik v
slovenskih osnovnih šolah
Projekti za promocijo
slovenščine

Mini tečaj slovenščine

Mini tečaj slovenščine

Izid knjige Žepna slovenščina, Zbornik
44. SSJLK, Zbornik Obdobja 25;
prenovljena izdaja učbenika A,B,C,
1,2,3… gremo; prenovljena izdaja
učbenika S slovenščino nimam težav,
ponatis Zbirke testov na osnovni ravni;
natis informativnih brošur za vse
Centrove programe
Tečaj slovenščine na daljavo se
vzdržuje. V poletnem času se je redno
izvajal mini tečaj slovenščine v
sodelovanju s STIC.
Projekt Lingua 1 Slavic networking je
bil zaključen oktobra 2007.
Projekt Tempus Maltecc je bil zaključen
julija 2008.
Projekt Tool2 poteka v skladu z delovni
načrtom.
CRP Slovenščina kot drugi jezik v
slovenskih OŠ poteka v skladu s
predvidenim delovnim načrtom.
Projekt LINT je bil zaključen oktobra
2008. V okviru projekta je bil izdan
učbenik.
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OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

Letni cilji 2008
Sodelovanje pri projektih v
organizaciji FF (podelitev
indeksov, podelitev diplom,
tutorstvo …).
Organizacija Dnevov ŠSFF.

Sodelovanje in sofinanciranje
projekta Filofest.

Pričakovani rezultat oz. ime
KAZALCA s katerim merimo
doseganje postavljenih letnih
ciljev
Uspešnost festivala (število
prijavljenih in predvajanih filmov,
število obiskovalcev, medijska
odmevnost).
Število študentov, ki se bodo
udeležili aktivnosti.
Uspešnost festivala (število
prijavljenih in predvajanih filmov,
število obiskovalcev, medijska
odmevnost).

Realizacija v letu 2008
z obrazložitvijo razlik
Izvedbene naloge/ukrepi za doseganje
ciljev v letu 2008
Sodelovanje v delovnih skupinah FF za
izvedbo projektov. Spremljanje izvedbe
projektov.
Organizacija priprav, spremljanje
izvedbe.

Projekti so bili uspešno izvedeni, predstavniki
študentov so pri organiziaciji polno sodelovali.

Projekt je bil uspešno izveden.
Projekt Filofest 2008 ni bil izveden, ker se na
razpis za direktorja Filofesta ni prijavil nihče.

Preverjenje števila prijavljenih filmov,
pregled medijske odmevnosti.
Dogovor o celostni podobi z vodstvom
Celostna podoba ŠSSF je bila spremenjena,
Sprememba celostne podobe
FF, uskladitev celostne podobe ŠSFF s promocija ŠSFF med študenti uspešno izvedena.
ŠSFF in promocija ŠSFF med
celostno podobo FF. Tisk promocijskega
študenti
Prepoznavnost ŠSFF med študenti. materiala.
Razpisi za študentske predstavnike v organih FF
Spodbuditi študente za
so bili objavljeni na oglasnih mestih po fakulteti,
kandidiranje v organe FF in
Število študentov, ki bodo
prvič pa tudi na novi spletni strani ŠSFF
aktivno sodelovanje v organih kandidirali in aktivno sodelovali v
www.ssff.si. Študentje FF so v vseh organih FF
FF
Promocija volitev med študenti.
ustrezno zastopani.
organih FF.
Skrbeti za delovanje Kamre
Določitev študenta/-ov, ki bodo skrbeli za Delovanje Kamre je bilo zagotovljeno, delno se
(računalniške učilnice za
Število študentov, ki bodo
delovanje kamre. Preverjanje delovanja je posodobila strojna oprema.
računalniško učilnico uporabljali.
študente)
računalnikov.
Študentje so se udeležili Osrednjeevropske
Udeležba in aktivno
akademske iniciative aprila v Krakovu, novembra
sodelovanje predstavnikov
pa uspešno organizirali srečanje v Ljubljani.
študentov na Osrednjeevropski
Priprava predstavitev študentov FF,
akademski iniciativi
spremljanje predstavitev.
Pomoč pri organizaciji in
ŠSFF je finančno podprl in pri soorganizaciji
sofinanciranje projektov v
Število izvedenih projektov, število
pomagal 53 projektom.
udeležencev..
organizaciji študentov FF
Nadzor nad izvajalci projektov.
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Izvedba skupnih projektov in
skupno sofinanciranje
projektov študentov FF (npr.
ekskurzija na Kitajsko)
Poskrbeti za prepoznavnost
študentske svetovalnice in
aktivno sodelovanje v le-tej
(sodelovanje s prodekanom
študentom)
Vzpostavitev spletnih strani
ŠSFF

ŠSFF je finančno podprl in pri soorganizaciji
pomagal pri 5 skupnih projektih FF.
Število izvedenih projektov, število
udeležencev.

Nadzor nad izvajalci projektov.

Število svetovalcev in število
uporabnikov.

Spremljanje števila uporabnikov in
vprašanj, ki jih postavljajo.

Število obiskovalcev spletne strani.

Priprava spletne strani, spremljanje
števila obiskovalcev.

Prvič so bile informacije o študentski svetovalnici
(imena svetovalcev, elektronski naslovi in uradne
ure) objavljene na spletni strani (www.ssff.si).
Zabeleženo je bilo večje število vprašanj preko
spletne pošte.
Uspešno je bila postavljena spletna stran ŠSFF,
www.ssff.si ter omogočeno njeno nemoteno
delovanje.
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UPRAVNE NALOGE IN DRUGE DEJAVNOSTI FILOZOFSKE FAKULTETE
Letni cilji 2008

Pričakovani rezultat oz. ime KAZALCA
s katerim merimo doseganje
postavljenih letnih ciljev

Izvedbene naloge/ukrepi za
doseganje ciljev

Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo
razlik

Promocija fakultete
Razširiti promocijsko dejavnost fakultete Izdelana predstavitvena gradiva,
in razširitev nabora promocijskega
izvedeni promocijski dogodki
gradiva Filozofske fakultete.

Priprava programa promocije s
terminskim planom in začetek
realizacije programa

Na nekaterih področjih je cilj že realiziran,
prizadevanja za dokončno uresničitev
zastavljenih ciljev se bodo nadaljevala tudi v
letu 2009.
Vzpostaviti večje informiranje preko
Prenovljene in delno poenotene spletne Ustanovitev delovne skupine za
Ustanovljena je bila delovna skupina za
internih spletnih strani fakultete.
strani fakultete
pripravo prenove in delnega
prenovo spletnih strani. Pripravljene so
poenotenja spletnih strani fakultete skupne vstopne spletne strani. Prizadevanja
za dokončno realizacijo zastavljenega cilja
se bodo nadaljevala.
Posodobitev informacijskega sistema za Izdelan plan in izveden nadlajnje
V sodelovanju z rektoratom UL
Cilj je delno realiziran, saj realizacija ni
vsa področja Filozofske fakultete
dograditve poslovne informatike in
pripraviti plan nadlajnje dograditve odvisna le od FF. Prizadevanja za nadaljnjo
(poslovna, kadrovska in študentska
povezave s kadrovsko informatiko ter
poslovne informatike in povezava
dogradnjo in povezavo se bodo še
informatika, urniki).
programom za vodenje projektov
te s kadrovsko informatiko ter
nadaljevala.
programom za vodenje projektov.
Slediti planu z realizacijo.
Nadaljevanje izvajanja ciklusa
Izvedena predavanja izdana publikacija Pripravljalne aktivnosti za izvedbo Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za
predavanj Kultura sožitja (prej Kultura
in odmevnost v medijih.
aktualnih predavanj, izdaju
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se
strpnosti).
publikacij in obveščanje javnosti.
bodo nadaljevala.
Nadaljuje se izdajanje fakultetnega
Izdane številke Glasoffila.
Zbiranje prispevkov za številke
Cilj je realiziran.
glasila Glasoffil s tematskimi številkami.
Glasoffila.
V avli fakultete se pripravlja priložnostne Izdelane razne tipske postavitve
Priprava možnih tipskih postavitev
razstave.
razstavnih panojev ipd. Izvedba razstav. razstavnih panojev ipd. Aktivnosti
za pripravo razstav.
Izvajati aktivnosti po sporazumu o
Izvajanje skupnih aktivnosti.
Priprava načrta skupnih aktivnosti
sodelovanju z RTV Slovenija.
po sporazumu o sodelovanju z RTV
Slovenija.
Ustanovitev združenja alumnov
Delovanje zduženja alumnov FF.
Dopolnjevanje baze podatkov
Filozofske fakultete
alumnov, dokončna priprava pravil
o delovanju združenja, izdelava
pristopnih izjav in izdelava

Cilj je realiziran.

Sodelovanje poteka, vendar si bomo še
prizadevali za bolj sistematično in
pogostejše sodelovanje.
Cilj je realiziran.
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strateških ciljev

Izvedba študentskega fimskega
festivala Filofest 2 in 3.
Izvedba študentskega dramskega
festivala.

Izvedba študentskega fimskega
festivala Filofest 2.
Ugotovljene možnosti za izvedbo
dramskega festivala.

Izvedba študentskega fimskega
festivala Filofest 3.
Proučitev možnosti za izvedbo
dramskega festivala.

Izvedba študentskega glasbenega
festivala.

proučitev možnosti za zvedbo
študenskega glasbenega festivala
ob priredivi podelitve indeksov.
Priprava kvalitetnega
promocijskega gradiva in
izboljšanje predstavitev.

Izboljšati informiranje o podiplomskih
študijskih programih.

Ugotovljene možnosti za izvedbo
glasbenega festivala ob priredivi
podelitve indeksov.
Priprava izpopolnjenega skupnega dela
prezentacije fakultete in posameznih
delov po oddelkih. Kvalitetnejša
predstavitev na spletni strani. Izvedba
informativnega dne tudi s strani referata
za študentske zadeve in mednarodne
pisarne.
Izveden informativni dan za
podiplomske študente.

Izvedba skupne slavnostne podelitve
indeksov študentom Filozofske
fakultete.

Izvedba skupne slavnostne podelitve
indeksov študentom Filozofske
fakultete.

Izvedba slavnostne skupne podelitve
diplomskih listin študentom Filozofske
fakultete.

Izvedba slavnostne skupne podelitve
diplomskih listin študentom Filozofske
fakultete.

Delovna skupina za podelitev
indeksov pripravi skupno
slavnostno podelitve indeksov
študentom Filozofske fakultete.
Izvedba slavnostne skupne
podelitve diplomskih listin
študentom Filozofske fakultete.

Kvalitetnejša priprava in izvedba
informativnega dneva za dodiplomski
študij.

priprava gradiv in informativnega
dneva za podiplomske študente.

Cilj ni realiziran.
Na fakulteti delujejo različne študentske
gledališke skupine, ni pa iizvedbe v obliki
festivala.
Na fakulteti delujejo različne študentske
pevske skupine, ni pa iizvedbe v obliki
festivala.
Cilj je realiziran.

Izvedene priprave za organizacijo
informativnega dne za tuje študente v letu
2009.
Cilj je realiziran.

Cilj je realiziran.

Izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo, mednarodno
sodelovanje
Izvajanje vseh letnikov dodiplomskih
študijskih programov Poljski jezik in
književnost, Češki jezik in književnost
ter Slovaški jezik in književnost.

Izvajanje prvega, drugega, tretjega in
četrtega letnika dodiplomskih študijskih
programov Poljski jezik in književnost,
Češki jezik in književnost ter Slovaški
jezik in književnost.

pridobitev ustreznega financiranja Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za
vseh letnikov dodiplomskih
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se
študijskih programov Poljski jezik in bodo nadaljevala.
književnost, Češki jezik in
književnost ter Slovaški jezik in
književnost kot programov državne
prioritete.
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Izvajanje specialističnega študija
Konferenčno tolmačenje ter pridobitev
ustreznega sofinanciranja iz
proračunskih sredstev.
Akreditacija in izvajanje programov 1.
oz. 2. stopnje po Bolonjskem modelu.
Akreditacija in izvajanje programov 3.
stopnje po Bolonjskem modelu.
Priprava skupnega Bolonjskega
programa 3. stopnje v okviru RISC.

Izvajanje specialističnega študija
Konferenčno tolmačenje ter pridobitev
ustreznega sofinanciranja iz
proračunskih sredstev.

Izvajanje specialističnega študija
Konferenčno tolmačenje ter
pridobitev ustreznega
sofinanciranja iz proračunskih
sredstev.
Izvajanje vsaj pet programov 1. oz. 2.
Akreditacija večine programov po
stopnje po Bolonjskem modelu.
Bolonjskem modelu 1. oz 2.
stopnje.
Izvajanje enega programa 3. stopnje po Priprava za akreditacijo večine
Bolonjskem modelu.
programov po Bolonjskem modelu
3. stopnje.
Ugotovljene možnosti sodelovanja FF
Pogovori o možnosti priprave
pri pripravi skupnega Bolonjskega
skupnega Bolonjskega programa 3.
programa 3. stopnje v okviru RISC.
stopnje v okviru RISC.

Ustanovi se znanstvena založba in
okrepi se dejavnost fakultetne knjigarne
ter organizira tiskovne konference in
razvijanje založniške dejavnosti

Izdela se načrt delovanja znanstvene
založbe in vzpostavi njeno delovanje;
širi se delovanje knjigarne s
promocijskimi akcijami in tiskovnimi
konferencami.

Uveljavitev formalnega priznavanja in
financiranja nacionalno pomembnih
programov z majhnim številom
študentov, ki se izvajajo v RS samo na
FF (Latinski jezik in književnost, grški
jezik in književnost, Muzikologija,
Primerjalno jezikoslovje, Splošno
jezikoslovje) .

Uveljavitev formalnega priznavanja in
financiranja nacionalno pomembnih
programov z majhnim številom
študentov, ki se izvajajo v RS samo na
FF (Latinski jezik in književnost, grški
jezik in književnost, Muzikologija,
Primerjalno jezikoslovje, Splošno
jezikoslovje) .

Pospeševanje izvajanja tržnih
programov v obliki seminarjev, tečajev
in drugih oblik povezave z
gospodarskim sektorjem ter
zagotavljanje primerne materialne

Zbiranje informacij o razpisih (domačih,
EU in širše mednarodnih) in prijavljanje
nanje, izvedba analiz trga in priprav ter
izvedba programov.

Izvaja se načrt delovanja
znanstvene založbe, izvaja se
ustrezne recenzijske postopke,
jezikovne preglede publikacij in
enotna podoba publikacij; krepi se
delovanje knjigarne s promocijskimi
akcijami in tiskovnimi
konferencami.
V sodelovanju z rektoratom UL
poiskati možnosti za formalno
priznavanje in financiranje
nacionalno pomembnih programov
z majhnim številom študentov, ki se
izvajajo v RS samo na FF (Latinski
jezik in književnost, grški jezik in
književnost, Muzikologija,
Primerjalno jezikoslovje, Splošno
jezikoslovje) .
Zbiranje informacij o razpisih
(domačih, EU in širše
mednarodnih) in prijavljanje nanje,
izvedba analiz trga in priprav ter
izvedba programov. Promocijska

Izveden drugostopenski študijski program
Tolmačenje, ki je nadomestni program za
prejšnji specialistični študijski program
Konferenčno tolmačenje.
Realizirana večina programov 1. stopnje, v
postopku potrjevanja pa so programi 2.
stopnje.
Cilj je realiziran. Program 3. stopnje je v
postopku za akreditacijo na Svetu za visoko
šolstvo.
Cilj je realiziran.

Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se
bodo nadaljevala.

Cilj še ni realiziran, saj njegova realizacija ni
odvisna le od FF, prizadevanja za realizacijo
še potekajo.

Cilj je realiziran, vendar se bodo
prizadevanja za pridobivanje novih
programov in projektov še nadaljevala.
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osnove za delovanje fakultete.

dejavnost tržnih programov.

Število uspešnih kandidatur na različne
Kandidiranje na nove tipe razpisov in
projekte, domače in mednarodne
projektov na področju znanstvenih
raziskav, aplikacij in transfera znanja v
mednarodnih povezavah (EU projekti in
drugi razpisi za znanstveno
raziskovalno in delo)

Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se
bodo nadaljevala.

Priprava interdisciplinarnih študijskih
programov.

Pripravljenih je bilo nekkaj
interdisciplonarnih programov, vendar
drugih, kot smo predvidevali.

Prirejanje mednarodnih konferenc,
simpozijev in kongresov.

Vzpostavitev načina koordiniranja
aktivnosti na FF. Izboljšanje
sledenja objav razpisov.
Organizacija izobraževanj za
pedagoške in nepedagoške
delavce. Zagotavljanje uspešnih
pomoči pri izdelavi prijavne
dokumentacije. Izdelava
sistematičnega spremljanja
projektov (predvsem tehnična
podpora).
Izdelani osnutki prvostopenjskega
Priprava prvostopenjskega
programa Dokumentalistika in
programa Dokumentalistika in
drugostopenjkih programov Muzeologija drugostopenjkih programov
Muzeologija in Konzervatorstvo,
in Konzervatorstvo, pripravljena
izhodišča za pripravo programov
priprava programov Evropske
Evropske študije, Balkanske študije,
študije, Balkanske študije, Spol,
diskurz, izobraževanje; Študije
Spol, diskurz, izobraževanje; Študije
pismenosti; Literarnovedne študije,
pismenosti; Literarnovedne študije,
Mladinske književnosti, Avstrijske
Mladinske književnosti, Avstrijske
kulturne šudije, Spol in literatura
kulturne šudije, Spol in literatura
Izvedene mednarodnih konference,
Priprava poenotene podpore
simpozije in kongrese.
izvajanja mednarodnih konferenc,
simpozijev in kongresov ter njihovo
izvajanje.

Cilj je realiziran. Aktivnosti se nadaljujejo v
leto 2009.
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Podpisati sporazum o sodelovanju med
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani,
Filozofsko fakulteto Karlove Univerze v
Pragi, Filozofsko fakulteto Univerza
Komenskega v Bratislavi in ustreznimi
fakultetami Jagiellonske univerze v
Krakovu ter se dogovoriti za
organizacijo rednih konferenc dekanov
na začetku zimskega in letnega
semestra.
Podpisati oz. izvajati aktivnosti po
sporazumu o sodelovanju z vodilnimi
fakultetami s področja humanistike in
družboslovja na Japonskem (Tokyo
University of Foreign Studies, Tokyo
Institute of Technology, Tsukuba,
Gunma, Chung Ang University Seul).

Izvajati dogovojene skupne aktivnosti
po sporazumu o sodelovanju med
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani,
Filozofsko fakulteto Karlove Univerze v
Pragi, Filozofsko fakulteto Univerza
Komenskega v Bratislavi in ustreznimi
fakultetami Jagiellonske univerze v
Krakovu ter sodelovanje na
konferencah dekanov v Krakovu in
Ljubljani.
Izvedene aktivnosti po sodelovanja na
osnovi podpisanih sporazumov o
sodelovanju z vodilnimi fakultetami s
področja humanistike in družboslovja na
Japonskem (na novo: Tokyo University
of Foreign Studies in Tokyo Institute of
Technology, Chung Ang University
Seul, podaljšati: Tsukuba, Gunma).

Podpisati sporazume o sodelovanju
med Filozofsko fakulteto Univerze v
Ljubljani in nekaterimi
severnoameriškimi univerzami.
Širjenje poučevanje slovenščine na tujih
univerzah.

Podpisan vsaj en sporazum o
sodelovanju med Filozofsko fakulteteo
Univerze v Ljubljani in svernoameriško
univerzo
Število ohranjenih in število na novo
vzpostavljenih lektoraov na tujih
univerzah.

Ustanovitev centra za tuje jezike.

Akreditacija programov za
izpopolnjevanje iz tujih jezikov ter
njihovo izvajanje v okviru centra za tuje
jezike.
Sistemsko pridobivanje EU sredstev.

Sistemska ureditev pridobivanja EU
projektov.

Priprava aktivnosti za realizacijo
dogovorov v Bratislavi in Pragi o
sodelovanju po sporazumu med
Filozofsko fakulteto Univerze v
Ljubljani, Filozofsko fakulteto
Karlove Univerze v Pragi,
Filozofsko fakulteto Univerza
Komenskega v Bratislavi in
ustreznimi fakultetami Jagiellonske
univerze v Krakovu.
Priprav sodelovanja na osnovi
podpisanih sporazumov o
sodelovanju z vodilnimi fakultetami
s področja humanistike in
družboslovja na Japonskem (na
novo: Tokyo University of Foreign
Studies in Tokyo Institute of
Technology, Chung Ang University
Seul, podaljšati: Tsukuba, Gunma).
Podpisanih več sporazumov o
sodelovanju med Filozofsko
fakulteteo Univerze v Ljubljani in
svernoameriškimi univerzami
Izdelati načrt ohranjanja in
vzpostavitve novih lektorkih mest
na tujih univerzah. Izvajanja načrta
širjenja programov slovenšine na
tujih univerzah.
Priprava programov za
izpopolnjevanje iz tujih jezikov ter
načrt delovanja centra za tuje
jezike.
Izdelava načrta sistemskega
pridobivanja EU sredstev ter
začetek izvajanja tega.

Cilj je realiziran.

Opravljeni so bili uvodni razgovori,
prizadevanja za uresničitev zastavljenega
cilja se bodo nadaljevala v leto 2009.

Opravljeni so bili uvodni razgovori,
prizadevanja za uresničitev zastavljenega
cilja se bodo nadaljevala v leto 2009.
Cilj je realiziran.

Akreditacija programa za izpopolnjevanje iz
tujih jezikov ni zaključena, zato center za
tuje jezike še ni pričel z delovanjem.
Cilj je realiziran, vendar se bodo
prizadevanja za pridobivanje novih
programov in projektov in pridobivanje
sredstev še nadaljevala.
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Izvajanja projekta e–učenja.

Število uporabnikov e - učenja.

Sistemsko urediti področje prakse v
študijskih programih.

Delno sistemsko izvajanje prakse v
študijskih programih.

Izdelati projekt sistemskega tutorstva na Število udeležencev v tutorskem
fakulteti.
sistemu.

Sistemska uporaba e - učenja na
nekaterih področjih.

V začetku drugega leta uvajanja eizobraževanja na FF (študijsko leto
2007/2008) smo zabeležili hiter skok
uporabe (500% v primerjavi z začetkom in
300% v primerjavi z koncem študijskega leta
2006/2007). Število visokošolskih učiteljev je
do konca leta naraslo na 100, število učilnic
na 286 in število registriranih uporabnikov je
preseglo 5000. Dnevno je sistem uporabljalo
preko 700 posameznih uporabnikov, ki so
dnevno pogledali preko 6.200 strani. V
povprečju smo na portalu e-izobraževanja
mesečno zabeležili 21.500 posameznih
obiskov ter 180.000 ogledov.
Priprav izvajanja načrta
Opravljene so bile priprave za izvajanje
sistemskega izvajanja prakse v
prakse v študijskih program, realizacija se
študijskih programih in izvajanje te. nadaljuje v letu 2009.
Potrditev pravilnika o delovanju
Marca 2008 je bil na senatu FF sprejet
Pravilnik o tutorstvu, ki formalno definira
tutorskega sistema, izvedba
izobraževanj, izvajanje sistema
subjekte tutorstva in njegovo spremljanje,
tutorstva. Evalvacija tutorskega
hkrati pa je bila konstituirana tudi Komisija
sistema.
za tutorstvo, ki ima 10 članov, 5 učiteljev in 5
študentov. Na področju študentskega
tutorstva je bilo uvedeno: a) uvajalno
tutorstvo- namenjeno brucom, b) tutorstvo
za študente s posebnimi potrebami –
klančine za študente z vozički, rumena črta
pred fakulteto in v avli za slepe študente,
možnost večjega formata knjig na CD,
računalniška programska oprema za slepe,
itd., c) tutorstvo za tuje študente- pomoč pri
formalnostih ob prihodu v Slovenijo,
ekskurzija po Sloveniji. V študijskem letu
2007/2008 je delovalo 120 tutorjev
študentov, ki so svetovali in usmerjali preko
1300 tutorandov. Oblikovana je bila eučilnica, v katero so vključeni: tutorji
študenti, tutorji učitelji, koordinatorji in
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Spodbujati mednarodno izmenjavo
študentov ter visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

Število mednarodnih izmenjav
študentov ter visokošolskih učiteljev in
sodelavcev.

Sistemsko spremljati in spodbujati
mednarodno izmenjavo študentov
ter visokošolskih učiteljev in
sodelavcev.
Doseči večjo povezanost knjižnic v
Centralna nabava nekaterih gradiv,
Delovanje skupin po področjih.
okviru Osrednje humanistične knjižnice. skupno prijavljanje na razpise, nadaljnja centralna nabava nekaterih gradiv,
priprava nove organiziranosti v okviru
skupno prijavljanje na razpise,
NUK II.
nadaljnja priprava nove
organiziranosti v okviru NUK II.
Sistematično širjenje kulture spremljanja Boljše spremljanje in zagotavljanje
Sistematično širjenje kulture
in zagotavljanja kakovosti in izmenjava kakovosti na ravni fakultete in večje
spremljanja in zagotavljanja
izkušenj v mednarodnih okvirih.
vključevanje oddelkov.
kakovosti na ravni fakultete in
oddelkih ter izmenjava izkušenj v
mednarodnih okvirih.

predstavniki delovne skupine za tutorstvo na
FF. Junija 2008 je bila organizirana
slavnostna podelitev priznanj za tutorsko
delo. V oktobru 2008 je bilo organizirano je
bilo tridnevno usposabljanje za tutorje
študente na Debelem rtiču za š.l. 2008/2009.
Cilj je realiziran, vendar se bodo
prizadevanja za pridobivanje novih
programov še nadaljevala.
Cilj je realiziran, vendar se bodo
prizadevanja za pridobivanje novih
programov še nadaljevala.

Cilj je delno realiziran, prizadevanja za
realizacijo se bodo še nadaljevala.

Kadri
Pridobitev sredstev za kadrovsko
obnovo.

Pridobitev sredstev z ugodnejšem in
realnejšem financiranju po uredbi in
dodatnih sredstev na trgu.

Opravi se revizija sistemizacijskega
akta fakultete, vključno z revizijo
izhodišč zanjo.
Z internim aktom urediti izobraževanje
zaposlenih.

Izdelan posodobljen sistemizacijski akt.

Izvajanje izobraževanja delavcev po
sprejetem aktu in letnem načrtu
izobraževanje.

V sodelovanju z rektoratom UL
doseči ugodnejše in realnejše
financiranj po uredbi. Aktivnosti za
pridobitev dodatnih sredstev na
trgu.
Ugotovitev potreb po spremembah,
priprava izhodišč, osnutek
prenovljenega dokumenta.
Priprava izobraževalnih programov.

Cilj ni realiziran, saj realizacija ni odvisna le
od FF. Prizadevanja za realizacijo se bodo
nadaljevala v letu 2009.

Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se
bodo nadaljevala.
Cilj je realiziran.

Finance
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Pridobiti je potrebna sredstva po Uredbi,
ki bodo omogočala izvajanje študijskega
procesa v ustreznem obsegu.
Zagotavljanje drugačnega, na programe
orientiranega financiranja za nacionalne
programe.
Uveljavitev financiranja dvopredmetnih
študentov s ponderjem večjim od 1
študenta.

Zagotavljanje financiranja Centra za
slovenščino kot drugi/tuji jezik – kot
nacionalno pomembno dejavnost.

Dokončna uskladitev registracije FF z
nekaterimi dodatnimi dejavnostmi.

Pridobitev dodatnih proračunskih
finančnih sredstev za nujne nove
zaposlitve.

Pridobitev umestitve po Uredbi, ki bo
omogočala izvajanje študijskega
procesa v ustreznem obsegu.
Prikaz neustreznosti sedanjega
financiranja zaradi specifik programov
FF.

Priprava za naslednje srednjeročno FF v letu 2008 ni pridobila ustreznih
finančno obdobje 2009 - 2013.
sredstev za izvajanje študijskega procesa v
ustreznem obsegu.
Dogovarjanje in usklajevanje na
Financiranja specifik v letu 2008 ni bilo,
nacionalni ravni in sodelovanje v
dogovarjanja o financiranju Avle Cervantes
pripravi drugačnega, ustreznejšega potekajo ….
načina financiranja.
V sodelovanju z UL pridobiti financiranja Dogovori o dolgoročnem reševanju Specifika FF" dvopredmetni študentje" se je
dvopredmetnih študentov s ponderjem financiranja dvopredmetnih
v letu 2008 financirala v višini polovice za
večjim od 1 študenta. Pripravljen načrt študentov s ponderjem večjim od 1 vpisane študente, finančno pa predstavlja
za sledenje diplomantov.
študenta. Priprav asledenja
dvopredmetni študent večje breme.
diplomantom.
Pridobitev ustreznih sistemskih
V sodelovanju z UL pridobiti
Financiranje lektoratov v tujini je potekalo v
proračunskih sredstev za izvajanje
ustrezna proračunska sredstva za skladu s potrjenim finančnim načrtom, z
nacionalno pomembnih dejavnosti
izvajanje nacionalno pomembnih
novim ZSPJS dodatnih sredstev nismo
Centra.
dejavnosti Centra.
pridobili, Uredba za financiranje lektorjev ni
bila sprejeta.
V sodelovanju z UL izveden postopek
V sodelovanju z UL izvesti
Dokončna uskladitev registracije FF z
doregistracije dejavnosti FF.
postopek novih dejavnosti, ki se
nekaterimi dodatnimi dejavnostmi.
bodo pojavile kot možnost
delovanja FF.
Pridobitev dodatnih finančnih sredstev Priprava načrt pridobitve dodatnih FF je pridobila 105.270 € sredstev UL za
iz ponudbe novih študijskih programov. finančnih sredstev iz ponudbe
financiranje programov Poljščina Češčina in
novih študijskih programov.
Slovaščina. Za pridobitev ostalih sredstev še
potekajo aktivnosti.
Povečana odprtost knjižnic.
Pogovori z rektoratom UL o
Dodatnih sredstev za odprtost knjižnic nismo
obljubljenih dodatnih sredstvih za
pridobili, saj realizacija ni odvisna le od FF.
demontratorsko delo v knjižnicah
za večjo odprtost knjižnic.

S pomočjo dodatnih sredstev Univerze
v Ljubljani za demonstratorje povečati
odprtost knjižnic na 12 ur dnevno, t. j.
od 8.00 do 20.00.
Prostori
Dolgoročno reševanje prostorske stiske Postopno izvajanje pridobivanja
FF s pridobitvijo dodatnih in ustreznih
dodatnih in ustreznih stavb v
stavb v neposredni bližini Aškerčeve 2. neposredni bližini Aškerčeve 2.
Obnova fasade stavbe na Aškerčevi 2.

Dogovori na UL, z ustreznimi
ministrstvi in delovanje
Gradbenega odbora. Izdelava
akcijskega in finančnega načrta.
Obnovljena fasada stavbe na Aškerčevi Izvedba postopkov in pridobivanje
2.
sredstev za obnovo fasade stavbe
na Aškerčevi 2.

Cilj je delno realiziran, realizacija ni odvisna
le od FF.

Cilj je delno realiziran, realizacija ni odvisna
le od FF.
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Urejenost ploščadi pred osrednjo stavbo Vzdrževanje urejene ploščdi pred
FF.
osrednjo fakultetno zgradbo.
Ustrezno se uredi varstvo pri delu in
požarni red na celotni fakulteti.

Dokončna ureditev požarne varnosti na
objektih FF.

Posodobi se tehnično in fizično
varovanje prostorov fakultete.

Dokončna izvedba projekta (video
nadzor, proti vlomni ukrepi, kontrola
pristopa).

Kratkoročna pridobitev prostorov in
opreme na Tobačni 5 za izvajanje
pedagoškega procesa.
Zaključek projekta obnove Filozofske
fakultete: hlajenje in prezračevanje
prostorov, električne inštalacije

Opremiti dodatne prostore na Tobačni
5.

Didaktična posodobitev učilnic.

Izvedena delna obnova in posodobitev
avdio in video opreme ter druge
opreme.
Izvedba načrta za gradnjo prizidka.

Priprava investicijske dokumentacije za
nadgradnjo dvorišča oz. načrt za
gradnjo prizidka na Rimski ulici.
Odkup dela in/ali celotne zgradbe na
Rimski 11.
Izvedba dejavnosti na področju varstva
pri delu.

Posodobitev predavalnic

Izvedena zaključna dela projekta
obnove Filozofske fakultete: hlajenje in
prezračevanje prostorov, električne
inštalacije

Priprava pravil za vzdrževanje
urejene ploščdi pred osrednjo
fakultetno zgradbo.
Priprava dokončne ureditev
požarne varnosti na objektih FF.

Priprava popisa del za dokončno
izvedbo projekta (video nadzor,
proti vlomni ukrepi, kontrola
pristopa).
Priprava opreme dodatnih
prostorov na Tobačni 5.
Zaključni popis potrebnih del za
dokončanje projekta obnove
Filozofske fakultete: hlajenje in
prezračevanje prostorov, električne
inštalacije
Izdelava načrta delna obnove in
posodobitve avdio in video opreme
ter druge opreme.
V sodelovanju z UL načrt za
gradnjo prizidka.

Obnova t.i. Rimljanke in nadaljnji odkup Dogovori o financiranju odkupa
objektov na Rimski c.
objektov na Rimski c. in povrnitev
sredstev za nakup t.i. Rimljanke.
Izobraževanje delavcev in delna
priprav načrta izobraževanja
izvedba zdravstvenih pregledov.
delavcev iz področja varstva pri
delu in izvedbe zdravstvenih
pregledov.
Nabava in namestitev nove opreme
Nabava in namestitev nove opreme
(mize in stoli) za del predavalnic.
(mize in stoli) za drugi del
predavalnic.

Cilj je realiziran. Zagotovljene so
intervencijske površine in urejena ploščad
pred fakulteto.
Požarna varnost Aškerčeva 2 - izvesti je
potrebno še požarne cone v ostrešju in
strelovod-ostalo izvedeno.
Požarna varnost Zavetiška 5- planirana
izdelava študije požarne varnosti in izvedba
njenih zahtev.
Cilj je realiziran.

Cilj je realiziran.

Cilj je realiziran

Cilj je realiziran.

Cilj je delno realiziran, realizacija ni odvisna
le od FF.
Cilj je delno realiziran, realizacija ni odvisna
le od FF.
Cilj je realiziran. Uresničevanje zastavljenih
ciljev se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti.

Cilj je realiziran. Uresničevanje zastavljenih
ciljev se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti.

Znanstvena založba FF
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Nadaljevanje dela Znanstvene založbe
Filozofske fakultete in okrepitev njenih
dejavnosti.

Organizirano prijavljanje na domače in
tuje razpise s področja založniških
dejavnosti.

Okrepitev promocijskih dejavnosti na
področju založništva.

Ustanovitev mednarodne založbe
znotraj Znanstvene založbe Filozofske
fakultete.

Izvajanje strategije delovanja
Znanstvene založbe Filozofske
fakultete: skrb za enotno podobo
publikacij, strokovno tehnično
urejanje in ustrezno lektoriranje
publikacij.
Število ugodno rešenih prijav na razpise Zbiranje informacij o možnostih za
oziroma prošenj za subvencije.
pridobivanje sredstev za izvajanje
založniških dejavnosti prek
domačih in mednarodnih razpisov
ter pridobivanje drugih virov (npr.
sponzorstva, donacije). Izbiranje
ustreznih predlogov za prijave na
razpise, kadar je število prijav
posameznega prijavitelja omejeno.
Svetovanje avtorjem in oddelkom
oziroma posameznim založniškim
centrom Filozofske fakultete pri
izbiranju naslovov za prijave na
različne razpise.
Število objav in oglasov v medijih,
Posredovanje informacij o
prepoznavna podoba in dejavnost
dejavnostih Znanstvene založbe
Znanstvene založbe FF v širši javnosti. Filozofske fakultete in novih
publikacijah novinarjem, redni
odnosi z mediji, izvedba
novinarskih konferenc na Filozofski
fakulteti in promocijskih dejavnosti
tudi zunaj fakultete, sodelovanje z
revijo o knjigi Bukla, občasno
oglaševanje širše aktualnih
publikacij v primernih splošnih
medijih, povezava z Google Book
Search.

Izdane publikacije imajo poenoteno zunanjo
podobo, notranje so besedila tehnično
ustrezno urejena. Vsa besedila so
lektorirana.

Priprava strategije dela mednarodne
založbe, število podpisanih sporazumov
o sodelovanju ter vzpostavljenih
projektov.

Priprava strategij še poteka, hkrati pa
iščemo tudi možnosti za sodelovanje v
sozaložniških projektih in možnosti za
sofinanciranje naših projektov v tujini.

Število izdanih publikacij Filozofske
fakultete, poenotena zunanja in notranja
podoba ter znanstvena oziroma
strokovna, oblikovna in jezikovna
odličnost izdanih publikacij.

Iskanje strateških partnerjev na
zahodnoevropskih in svetovnih
univerzah, vzpostavitev
mednarodnih založniških projektov.

Prijava publikacij na razpis Ministrstva za
kulturo, koordiniranje in spremljanje med
nastajanjem ugodno razrešenih projektov do
zaključene izvedbe, priprava ustrezne
dokumentacije (zahtevki, poročila).

Z organizacijo novinarskih konferenc,
pošiljanjem predstavitvenega gradiva in
novinarskih map so nove publikacije
predstavljene v časopisih, revijah in na
spletu. S tem se promovira tudi založniška
dejavnost FF.
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Nadaljevanje izvajanja serije predavanj
Kultura sožitja z uglednimi, svetovno
znanimi predavatelji.
Ustanovitev knjižne zbirke Kultura
sožitja.

Število izvedenih predavanj in njihova
odmevnost (objave v medijih).

Obveščanje javnosti, izvedba
predavanj.

Cikel predavanj spada pod razdelek
promocija.

Število izdanih knjig in objave v medijih. Priprava in izdaja knjig
predavateljev iz serije predavanj
Kultura sožitja, predstavitve izdanih
knjig.

Izdana knjiga (Borisa Pahorja: Srečko
Kosovel, Pričevalec zaznamovanega
stoletja) je bila ustrezno promovirana, odziv
je bil zelo dober, v pripravi je nov projekt.

Nadaljevanje izdajanja uveljavljenih
periodičnih publikacij, knjižnih zbirk in
posameznih knjižnih naslovov v okviru
oddelkov in založniških centrov
Filozofske fakultete, združenih v
Znanstveno založbo.

Število izdanih naslovov periodičnih
publikacij, knjižnih zbirk in posameznih
knjig.

Priprava in izdaja posameznih
številk periodičnih publikacij,
naslovov v knjižnih zbirkah in
posameznih knjig.

Organizirano je potekala priprava
posameznih periodičnih publikacij in drugih
knjižnih naslovov. Založba koordinira
založniško dejavnost s področnimi uredništvi
(področna uredništva za: znanstvene
publikacije, visokošolske in druge učbenike,
strokovne publikacije in promocijska
gradiva).

Nadaljevanje izdajanja fakultetnega
glasila Glasoffil.

Izdane številke glasila.

Imenovanje novega urednika
glasila, priprava in izdaja
posameznih številk.

Nadaljevanje izdajanja fakultetnega glasila
Glasoffil.

Tržna dejavnost

širitev jezikovnih tečajev

več programov, večje število
udeležencev

s pospešenimi aktivnostmi na področju
trženja tečajev se je zanimanje za tečaje
povečalo za 52%.
drznejše oglaševanje
Nove oblike sodelovanja smo vzpostavili z
Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.

obogatitev nejez. tečajev

različna področja, sod. z
gospodarstvom

povezava z razl. institucijami

izvedba evropskih projektov

uspešno zaključeni projekti

mednarodno povezovanje

pridobivanje novih EU projektov

uspešno pridobljeni projekti

prijava na razpise

Zaključena sta evropska projekta Tempus in
LINT.
Izvedene začetne aktivnosti na pridobivanju
projekta ESS (učna gradiva za imigrante).
38

Knjigarna FF

Knjigarna FF je s prizadevnim
organiziranjem postala tudi lokacija za
kulturne dogodke, takšne, ki potekajo v
njej, na primer razstave (fotografij,
karikatur, ...), kakor tudi takšne, za
katere je premajhna in jih je potrebno
pripraviti drugje pod streho FF
(promocije in predstavitve novih
publikacij, kulturni dogodki – pesniški
večeri, recitali ipd.). Skratka, Knjigarna
FF je polnokrvna kulturna institucija z
jasnim poslanstvom in polna ustvarjalne
energije, ki svoje omejitve, na primer
majhno tlorisno površino, kompenzira s
kakovostjo in intenzivnostjo svojega
dela. V letošnjem letu predvidevamo
izvedbo natečaja za kratki kratki esej na
temo Kaj je medkulturni dialog?, vsaj 10
predstavitev knjižnih zbirk, pogovorov z
avtorji in drugih pogovorov na izbrano
aktualno temo s ciljem seznanjati
zainteresirano študentsko populacijo in
širšo
strokovno
javnost
z
nekomercialnimi knjižnimi in revialnimi
Izvedba dogodkov, promocijske
programi s področij humanistike in tudi Število dogodkov, odmevnost v javnosti, prodajne akcije (Dnevi slovenske
število prodanih knjig
knjige ipd…)
leposlovja.

Knjigarna uspešno vodi prodajo publikacij
FF tako na sami fakulteti kot širše po
knjigarnah in drugih inštitucijah po vsej
Sloveniji. Organizirala je prodajo na
Slovenskih dnevih knjige in na 24.
slovenskem knjižnem sejmu. Tudi v smislu
dogodkov je bilo za Knjigarno Filozofske
fakultete leto 2008 izjemno plodno,
kakovostno in uspešno. V tem letu smo
namreč pod imenom Besedna postaja v
program uvedli nov in svež ciklus dogodkov,
ki imajo v okviru Filozofske fakultete in
Knjigarne poseben status, in ki so se
izjemno uspešno vključili v siceršnje
dejavnosti Knjigarne. Organiziranih je bilo 14
predstavitev. Na njih smo gostili več kot 30
avtorjev, urednikov, prevajalcev in drugih
ustvarjalcev tako s Filozofske fakultete kakor
od drugod. Izkazalo se je, da so bili začetni
pomisleki glede potencialnega zanimanja
občinstva in posledično obiska Besednih
postaj povsem odveč. Večina dogodkov je
bila dobro obiskanih, v povprečju od 15 do
20 poslušalcev, na nekaterih pa vsi, ki so si
želeli, niso niti mogli v predavalnico, ker je
bila ta popolnjena do zadnjega kotička.
Letošnja izkušnja omogoča optimistični
pogled v prihodnost, zato nameravamo z
Besedno postajo vsekakor nadaljevati.
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OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v/na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (naziv proračunskega uporabnika)
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega
revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in
uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da
splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da
se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje
uspešno, učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ
v/na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (naziv proračunskega uporabnika).
Oceno podajam na podlagi:
ocene notranje revizijske službe za področja:
samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: računovodstvo, javna naročila, raziskovalno področje, študijsko področje, področje
založništva.
ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:
V/Na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana (naziv proračunskega uporabnika)
je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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2. Upravljanje s tveganji
2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih
možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od
naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo
raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno
od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
V letu 2008 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1,
2 oziroma 3 pomembne izboljšave):
udeležba pri javnih razpisih Univerze v Ljubljani, ki jih UL izvaja za svoje članice (nakup elektrike, letalskih kart);
- Z dopolnitvijo Pravil FF (sprejeto na seji Senata FF 15. 10. 2008) in s Pravilnikom o založniški dejavnosti FF (sprejetim na seji Senata FF 24. 9.
2008) je Filozofska fakulteta formalno uredila svojo založniško in knjigotrško dejavnost. Založniško dejavnost izvaja Znanstvena založba FF s
področnimi uredništvi, kot to določajo Pravila FF
..................................................................................................................................................(izboljšava 2)
..................................................................................................................................................(izboljšava 3)
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite
1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):
Tveganje 1: delno neustrezna Računovodska pravila in Navodila za mala naročila.
Ukrep: prenova Računovodskih pravil FF in Navodil za mala naročila FF v skladu z novo zakonodajo in internimi akti UL.
- Tveganje 2: slaba povezljivost računalniških programov za poslovno informatiko (medsebojno računovodska in kadrovska informatika) ter
pomanjkljiva povezljivost z drugimi računalniškimi programi (npr vpisnim).
Ukrep: izboljšave na področju povezljivosti programov za poslovno informatiko z ostalimi računalniškimi programi.

Tveganje 3: večkratno vnašanje istih podatkov.
Ukrep: izboljšave organizacije dela pri vnosu podatkov (preprečitev večkratnega vnosa istih podatkov);
- Tveganje 4 : Postopek prijave razpisa; slaba-nezadostna navodila razpisovalca (ARRS).
Ukrepi: Izdelava ustreznejšega rokovnika (ARRS).
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- Tveganje 5: Postopek prijave razpisa; slaba-nezadostna osveščenost prijaviteljev o pravicah in odgovornostih; Ukrepi: interna organizacija
delavnic FF o komunikaciji in informiranosti o prijavnici na razpis.
- Tveganje 6: Postopek prijave razpisa; nejasna stališča Univerze (FF)-raziskovalna dejavnost.
Ukrepi: sprejetje strategije o raziskovalni dejavnosti na UL-FF (politika, prioritete…ipd.
- Tveganje 7: Ne obstaja postopek sistematičnega spremljanja pritožb ali predlogov podiplomskih študentov, obstaja pa sistematično vodenje
izdanih sklepov ali odgovorov na pritožbe ali predloge.
Ukrepi: vzpostavitev evidence pritožb ali predlogov podiplomskih študentov.
- Tveganje 8: Znanstvena založba FF bo v letu 2009 prijavljala publikacije na razpise.
Ukrepi za odpravo tveganj: V Znanstveni založbi FF bomo vodili postopek prijave, pripravili ustrezno dokumentacijo. Za namen, da zaprošena
sredstva, pridobljena na razpisih, ne bodo zadostovala za natis publikacije, je založba ustanovila sklad za založništvo, kamor se bodo te
publikacije lahko še dodatno prijavile in zaprosile za sofinanciranje materialnih stroškov natisa.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: dekan, red. prof. dr. Valentin Bucik
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RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2008

Odgovorna oseba za pripravo poročila:
Vida Miklavec

44

RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
1.1

Računovodske usmeritve

Računovodski izkazi so izdelani na podlagi načela nastanka poslovnega dogodka in načela denarnega toka.
Izdelani računovodski izkazi upoštevajo določbe Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu, Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in
občinskega proračuna ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnika o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov
pravnih oseb javnega prava, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnika o načinu in
stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o
računovodstvu.
Vse sredstva in obveznosti so vrednotena po knjigovodskem stanju.
Filozofska fakulteta je davčna zavezanka.
Filozofska fakulteta izvaja dejavnost javne službe in v manjšem obsegu tudi dejavnost prodaje blaga in storitev.
Sodila za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev so opravljene storitve. Na podlagi teh razporejamo naslednje
prihodke v dejavnost javne službe:
- redno in izredno izvajanje študijskih programov za pridobitev dodiplomske izobrazbe, podiplomske izobrazbe, programi pedagoško andragoške
izobrazbe in izpopolnjevalni programi za učitelje,
- habilitacije in nostrifikacije,
- simpoziji, konference,
- dejavnosti Centra za Slovenščino,
- znanstveno raziskovalno delo povezano s pedagoškim delom, programskim financiranjem, projektnim financiranjem,
- obštudijska dejavnost študentov, določena v letnem programu študentskega sveta FF,
- knjižničarska, založniška dejavnost in prodaja učbenikov in strokovne publikacije,
- upravno administrativna, računovodska, informacijska dejavnost,
- investicije in investicijsko vzdrževanje premoženja.
Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu je opredeljena kot:
- dopolnilna dejavnost zavoda, ki samostojno odloča glede kadrovske, prostorske in druge zmogljivosti,
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-

samostojno odločanje o obsegu in vsebini dejavnosti glede na povpraševanje, glede določanja prodajne cene, ki mora pokrivati stroške, ki so povezani s
to dejavnostjo vključno z amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev,
opravljajo jo tudi druge pravne in fizične osebe na trgu.

Glede na to opredelitev so v tržno dejavnost razvrščeni prihodki in odhodki za opravljanje izpitov iz znanja tujih jezikov in organizirani tečaji za
izpopolnjevanje znanja jezika.
1.2
1.2.1

Pojasnila k računovodskim izkazom
Bilanca stanja
Obrazložitev postavk bilance stanja

1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Od tega:
Nabavna vrednost nepremičnin
Popravek vrednosti nepremičnin
Stopnja odpisanosti nepremičnin
Nabavna vrednost opreme
Popravek vrednosti opreme
Stopnja odpisanosti opreme
2. Terjatve
Od tega:
Denarna sredstva v blagajni in bankah
Denarna sredstva pri državni zakladnici
Kratkoročni depoziti-Abanka
Terjatve iz poslovanja
AKTIVA SKUPAJ
1. Obveznosti iz poslovanja
2. Dolgoročno odloženi prihodki
3. Kratkoročno odloženi prihodki
Od tega za:
Knjižnično dejavnost in tisk učbenikov
Znanstveno raziskovalno delo
Izredni študij

EUR
10.929.607

Delež
48

12.943.745
3.066.987
24
9.078.949
8.038.483
89
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5
11.896.700

992.314
4.931.751
3.639.522
2.333.113
22.826.307

52
4
22
16
10
100

2.863.454
339.633
7.944.809

13
1
35

263.885
1.100.263
1.114.037
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Študijsko dejavnost-prihodki na trgu
Podiplomski študij
Pedagoško izobraževanje in SSS
Center za slovenščino
Skupne stroške fakultete
Izpite in tečaje
3. Sklad premoženja
PASIVA SKUPAJ

504.021
2.054.938
452.654
54.850
2.300.268
96.527
11.669.211
22.826.307
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100

Pomembnejši kazalci
Stopnja odpisanosti nepremičnin
Stopnja odpisanosti opreme
Delež nepremičnin v sredstvih
Delež opreme v sredstvih
Odstotek kratkoročnih obveznosti v kratkoročnih sredstvih
Delež pasivnih časovnih razmejitev v obveznostih

24
89
43
5
13
35

V letu 2008 se je povečala nabavna vrednost nepremičnin v višini 2.182.088 € in sicer iz naslova investicije »klimatizacija in prezračevanje«. Investicija je bila
izvedena večinoma s proračunskimi sredstvi, fakulteta je prispevala za navedeno investicijo 250.166,67 € v letu 2008, v letu 2007 pa 500.000 €.
V letu 2008 se je povečala nabavna vrednost opreme v višini 764.291€. Nakup opreme je bil izveden z lastnimi sredstvi v višini 694.362 € in s proračunskimi viri
v višini 69.929 €.
Fakulteta pomembnejših opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki so že v celoti odpisana, nima.
Poslovno leto 2008 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 44.180,48 €. Presežek se nameni za potrebe investicijskega vzdrževanja v letu
2009. V preteklih letih je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 1.334.608 € in je namenjen za pokrivanje bodočih investicij.
Zalog med sredstvi fakulteta ne izkazuje, učbeniki in ostala strokovna literatura, ki se prodajajo v knjigarni FF evidentiramo v izvenbilančni evidenci, skupno
vrednost zalog vrednoteno po nabavni vrednosti izkazujemo v višini 507.626,71 €.
Terjatve do kupcev doma in v tujini izkazujemo v višini 264.799,27 €. Iz naslova neplačanih terjatev imamo oblikovano oslabitev vrednosti terjatev, ki niso
plačane šest mesecev po zapadlosti, v višini 73.933,95 €. V letu 2008 je bilo plačanih terjatev iz naslova oslabitev v preteklih letih v višini 24.470,00 €, dodatno
pa smo v letu 2008 oslabili terjatve v višini 27.435,08 €. Na podlagi predlogov smo izvedli dokončni inventurni odpis terjatev v višini 1.565,19 €.
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Obveznosti do dobaviteljev fakulteta plačuje v valutnih rokih.
1.2.2

Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Št.

Naziv

I.

PRIHODKI

A
B
C
Č

PRIHODKI OD POSLOVANJA

2008

2007 Indeks

Struktura

PREVREDNOT. POSL. PRIHODKI

27.997.566
360.971
8.331
24.470

26.719.305
345.093
7.425
4.193

105
105
112
584

98,7
1,3
0
0

D

CELOTNI PRIHODKI

28.391.338

27.076.016

105

100

II.

ODHODKI

E
F
G
H
I
J
K
L
M

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STOR.

5.929.114
18.980.317
750.342
0
8.013
155.273
710
835
38.346

112
108
125

PREVREDNOT. POSL.ODHODKI

6.611.296
20.444.978
937.513
0
60.690
232.803
69.978
55
34.826

757
150
9.856
7
91

22,9
73,4
2,9
0
0
0,6
0
0
0,1

CELOTNI ODHODKI

28.392.139

25.862.950

110

100

N

FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI

STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA
REZERVACIJE
DAVEK IZ DOBIČKA
OSTALI DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
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O

PRESEŽEK PRIHODKOV

44.180

1.213.066

P

PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

Poslovno leto 2008 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 44.180,48 €. Pred obračunom davka od dohodka iz dejavnosti smo ugotovili
presežek prihodkov nad odhodki v višini 59.889,65 €. Na podlagi obračunanega davka od dohodka iz dejavnosti, ki je za leto 2008 obračunan v višini 15.709,17
€, smo ugotovili presežek prihodkov nad odhodki v višini 44.180,48 €. Ugotovljeni presežek je posledica izvajanja tržne dejavnosti v višini 19.030,36 € in
izvajanja javne službe v višini 25.150,12 €.
Struktura prihodkov in odhodkov glede na nastanek poslovnega dogodka v letu 2008

Vir sredstev

MVZT - sredstva za
izobraževalno dejavnost

Prihodki v EUR
Vrednost

%

Odhodki v EUR
Vrednost

%

20.308.763

72

20.503.647

72

MVZT - ARRS - sredstva za
raziskovalno dejavnost

3.580.776

12

3.422.718

12

Drugi proračunski viri (druga
min. in proračuni lokalnih
skupnosti)

77.747

0

77.747

0

200.909
4.144.967

1
15

200.909
4.082.990

1
15

78.177

0

59.146

0

Evropski proračun - komunitarni
programi
Javna služba - drugo
Sredstva od prodaje blaga na
trgu
Skupaj:

28.391.338

100

28.347.158

100

Struktura prihodkov in odhodkov po denarnem toku
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Vir sredstev

MVZT - sredstva za izobraževalno
dejavnost
MVZT - ARRS - sredstva za
raziskovalno dejavnost
Drugi proračunski viri (druga min. in
proračuni lokalnih skupnosti)
Evropski proračun - komunitarni
programi
Javna služba - drugo
Sredstva od prodaje blaga na trgu
Skupaj:

Prihodki v EUR
Vrednost

%

Odhodki v EUR
Vrednost

%

20.113.973

74

20.484.028

75

3.459.357

13

3.459.356

12

86.628

0

86.628

0

316.915
3.180.680

1
12

403.035
3.265.713

1
12

76.967

0

54.898

0

27.234.521

100

27.753.658

100

V letu 2008 je ugotovljen je presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 519.137,49 € in sicer iz naslova presežka odhodkov za redno
študijsko dejavnost v višini 370.055 €, iz naslova financiranja dejavnosti evropskih sredstev v višini 86.120 €, iz naslova ostalih virov v višini 62.962 €.
1.3

Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije

Prejeta proračunska sredstva v letu 2008

Študijska dejavnost na podlagi Uredbe
Odprava plačnih nesorazmerij
Najemnine Tobačna ul.5
Nacionalno pomembne naloge
Dodatna stredstva za Poljščino,Češčino,Slovaščino
Razvojne naloge

EUR
17.483.124
487.060
133.998
1.310.088
105.270
33.774

Delež
86,92
2,42
0,67
6,51
0,52
0,17
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Podiplomsko izobraževanje
Obštudijska dejavnost
Oprema
Investicijsko vzdrževanje
SKUPAJ

436.196
6.454
60.403
57.606
20.113.973

2,17
0,03
0,30
0,29
100,00

18.579.508

90,70

5.007
13.520
417.669
6.454
33.774
1.310.088
60.403
57.606
20.484.029
-370.056

0,02
0,07
2,04
0,03
0,16
6,40
0,29
0,28
100,00

Poraba proračunskih sredstev v letu 2008
Dodiplomski redni program
Od tega:
plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
prispevki delodajalca
drugi osebni prejemki
blago,storitve ter oprema
Skupaj
Program druge stopnje
Program tretje stopnje
Magistrski in doktorski študij
Obštudijska dejavnost
Razvojne naloge
Nacionalno pomembne naloge
Oprema
Investicijsko vzdrževanje
SKUPAJ
RAZLIKA

1.4

13.058.217
2.129.366
1.058.126
2.333.799
18.579.508

Drugo

Filozofska fakulteta je v letu 2008 na podlagi sodne odločbe višjega delovnega in socialnega sodišča plačala razliko med izplačanimi plačami in s sklepom
sodišča določenimi plačami skupaj z obrestmi za 12 bibliotekarjev in sicer v višini 153.478,72 €. Izplačane so bile bruto plače v višini 71.949,18 € prispevki v
višini 11.730,55 €, davek na izplačane plače v višini 1.309,73 € ter obresti in stroški v višini 68.489,26 €. Stroški plač so bili izplačani iz sredstev za študijsko
dejavnost, obresti pa smo poravnali s pridobljenimi obrestmi, ki jih fakulteta pridobi iz naslova deponiranih sredstev.
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